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Instrukcja obsługi 

70mai Saphir Smart Watch   

(Model WT1004) 

Należy przeczytać tą instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w 
bezpiecznym miejscu. 

Dziękujemy za wybór inteligentnego zegarka 70mai. 

1. Poradnik użytkowania 

Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją w celu uniknięcia ewentualnych 
uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania. Proszę odwiedzić stronę poniżej w celu 
zaczerpnięcia dokładniejszych informacji w tym opisy funkcji i zapoznaniem się z najczęściej 
zadawanymi pytaniami. 

https://help.70mai.asia/1071.html 

Poszczególne ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą 
wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się delikatnie różnić ze względu 
na aktualizacje produktu. 

2. Przedstawienie produktu 

1 – Przycisk górny 

2 – Wyświetlacz 

3 – Przycisk dolny 

4 – Mikrofon 

5 – Obszar czujnika tętna 

6 – Punkt kontaktowy od ładowania 

7 – Barometr 

3. Dedykowana aplikacja i połączenie z nią 

https://help.70mai.asia/1071.html
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Pobierz i zainstaluj aplikację 70mai Health, aby lepiej zarządzać swoim zegarkiem. Zarejestruj się 

jako nowy użytkownik lub zaloguj się na swoje konto jeżeli takie posiadasz w 70mai Health, aby uzyskać 

więcej usług. 

• Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek. Zeskanuj telefonem 

kod QR na ekranie wyświetlacza, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację 

70mai Health. Możesz także pobrać i zainstalować aplikację ze sklepu 

Google Play lub AppStore lub zeskanować kod QR obok. 

• Zaloguj się do swojego konta w aplikacji 70mai Health, wybierz Dodaj 

urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać zegarek.  

• Zezwól na żądanie parowania na zegarku, a następnie poczekaj, aż w 

aplikacji wyświetli się komunikat „Paired succesful / Sparowano 

pomyślnie”. 

Uwaga ! 

Podczas parowania upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie, a zegarek jest dobrze połączony 

z telefonem. Należy nadać aplikacji odpowiednie uprawnienia w naszym telefonie, aby wszystkie funkcje 

działały poprawnie. 

Do połączenia wymagany jest telefon z systemem Android 4.4/ iOS 10.0 lub nowszym. 

Jeśli nie możesz znaleźć zegarka podczas dodawania urządzenia lub nie możesz połączyć się z 

zegarkiem podczas użytkowania, naciśnij i przytrzymaj górny przycisk przez 3 sekundy, aby przywrócić 

ustawienia fabryczne, a następnie spróbuj ponownie. 

4. Instrukcje użytkowania zegarka 
 

• Poruszanie się po ekranie 

1 – Wyświetlanie powiadomień: przesuń palcem z góry w 
dół na ekranie głównym 

2 – Otwórz panel sterowania: przesuń palcem od dołu do 
góry na ekranie głównym 

3 – Przełącz widżet: przesuń palcem w lewo lub w prawo 
na ekranie głównym 

4 – Powrót: przesuń od lewej krawędzi do prawej na 
innych stronach 

• Instrukcje do przycisków 

1 – Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby uruchomić Amazon Alexa. 

2 – Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, 
aby włączyć / wyłączyć zegarek. 

3 – Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, 
aby wymusić ponowne uruchomienie. 

4 – Naciśnij, aby wstrzymać / wznowić 
podczas ćwiczenia; naciśnij i przytrzymaj, 
aby zakończyć ćwiczenie. 

5 – Naciśnij, aby przejść do listy funkcji z 
ekranu głównego. 

6 – Naciśnij, aby przejść do następnej 
strony podczas ćwiczenia. 
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7 – Naciśnij, aby otworzyć skrót (domyślnie lista ćwiczeń) poza ćwiczeniem. Możesz dopasować 
skrót poprzez aplikację. 

Uwaga!  

Usługa Amazon Alexa nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Więcej informacji można 

znaleźć w aplikacji 70mai Health lub na stronie www.amazon.com/alexa-availability. 

• Blokowanie / odblokowywanie ekranu 

Ekran zablokuje się automatycznie, gdy zaczniesz pływać; w przeciwnym razie mogą zostać 

wygenerowane błędy. Aby odblokować ekran, naciśnij górny lub dolny przycisk. 

5. Jak nosić zegarek 

Do codziennego użytku wygodnie zapnij pasek wokół nadgarstka w odległości około jednego palca 

od kości nadgarstka. Upewnij się, że czujnik tętna może normalnie zbierać dane. 

Uwaga!  

Zbyt luźne noszenie paska może wpłynąć na błędne zbieranie danych przez czujnik tętna. 

6. Ładowanie zegarka 

Umieść zegarek na ładowarce. Upewnij się, że punkty styku z tyłu zegarka i ładowarki stykają się ze 

sobą. Przed ładowaniem wytrzyj styki zegarka i ładowarki do czysta, aby uniknąć resztkowego potu lub 

wilgoci. Następnie należy podłączyć ładowarkę do standardowego adaptera o napięciu wyjściowym 5 V i 

natężeniu 0,5 A lub wyższym.  

http://www.amazon.com/alexa-availability
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Uwaga ! 

Jeśli zegarek nie chce się włączyć po pewnym czasie nieużywania, należy go ładować przez kilka minut, 

zanim pojawi się ikona ładowania. 
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7. Zdejmowanie/zakładanie paska od zegarka 

Dopasuj położenie sprzączki do obwodu swojego nadgarstka. Jeśli musisz zdjąć pasek, skorzystaj z 

poniższych rysunków. Upewnij się, że pociągnąłeś pasek po zamocowaniu, aby upewnić się, że jest 

dobrze zamocowany. 

8. Ważne uwagi 

Proszę przeczytać wszystkie informacje poniżej, w celu bezpiecznego i odpowiedniego użytkowania 
produktu.  

• Podczas korzystania z zegarka do pomiaru tętna należy trzymać nadgarstek nieruchomo. 

• Zegarek ma wodoodporność 5 ATM. Jednak funkcja ta nie jest stała i może z czasem ulec 
osłabieniu. Zegarek można nosić pod zimnym prysznicem, na basenie lub podczas pływania blisko 
brzegu. Nie można go jednak używać w saunie ani podczas nurkowania. 

• Ekran zegarka nie obsługuje operacji podwodnych. Gdy zegarek wejdzie w kontakt z wodą, przed 
kolejnym użyciem wytrzyj nadmiar wody z jego powierzchni miękką szmatką. 

• Podczas codziennego użytkowania unikaj zbyt ciasnego noszenia zegarka. Utrzymuj miejsce styku 
zegarka z ręką suche i regularnie czyść pasek wodą. Natychmiast zaprzestań używania zegarka i 
poszukaj pomocy medycznej, jeśli obszar kontaktu na skórze wykazuje oznaki zaczerwienienia lub 
obrzęku. Ze względu na tarcie noszenie zegarka przez długi czas podczas intensywnych ćwiczeń 
może powodować podrażnienia skóry. W takim przypadku przestań nosić zegarek. 

• Użyj dołączonej ładowarki, aby naładować zegarek. Używaj tylko kwalifikowanego lub 
certyfikowanego zasilacza wyprodukowanego przez kwalifikowanych producentów. 

• Podczas ładowania trzymaj zasilacz, akcesorium do ładowania i zegarek w suchym miejscu. Nie 
dotykaj zasilacza ani ładowarki mokrymi rękami. Nie wystawiaj zasilacza, ładowarki ani zegarka na 
działanie deszczu lub innych płynów. 

• Proszę używać zegarka w zakresie temperatur od 0 °C do 45 °C i przechowywać zegarek w 
zakresie temperatur od -30 °C do 70 °C. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, 
zegarek może działać nieprawidłowo. 

• Ten zegarek jest wyposażony we wbudowaną baterię, której nie można wyjąć. Nie rozbieraj 
zegarka. Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na działanie promieni słonecznych, ognia lub 
innych warunków z ekstremalnym ciepłem. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania baterii 
istnieje ryzyko eksplozji.  

• Nie demontuj, nie przebijaj, nie uderzaj, nie zgniataj ani nie wrzucaj baterii do ognia. 

• Nigdy nie wrzucaj zegarka ani baterii do ognia, aby uniknąć eksplozji. 
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• Ten zegarek nie jest urządzeniem medycznym, żadne dane lub informacje dostarczone przez 
zegarek nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozy, leczenia i zapobiegania 
chorobom. 

• Zegarek i jego akcesoria mogą zawierać drobne części. Aby uniknąć zadławienia lub innych 
zagrożeń lub szkód spowodowanych przez dzieci, przechowuj zegarek poza zasięgiem dzieci. 

• Ten zegarek nie jest zabawką, jeżeli jest używany przez dzieci powinno się to odbywać tylko i 
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

 

9. Instrukcje bezpieczeństwa 

Nadużywanie lub niewłaściwe obchodzenie się z baterią może spowodować przegrzanie, wyciek 
płynu lub wybuch. Aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń, postępuj zgodnie z poniższymi informacjami: 

• Nie otwieraj, nie demontuj ani nie serwisuj samemu żadnej baterii. 

• Nie próbuj wymieniać wewnętrznych akumulatorów litowych. 

• Nie zgniataj ani nie przebijaj baterii. 

• Nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj jej na działanie wody lub innych płynów. 

• Trzymaj baterię z dala od dzieci. 

• Trzymaj baterię z dala od ognia. 

• Nie pozostawiaj baterii w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze lub w środowisku o 
ekstremalnie niskim ciśnieniu powietrza. 

• Przestań używać akumulatora, jeśli jest uszkodzony lub jeśli zauważysz jakikolwiek wyciek lub 
nagromadzenie ciał obcych na przewodach akumulatora. Zalecamy ładowanie akumulatorów 
mniej więcej raz na trzy miesiące, aby zapobiec przeładowaniu. 

• Nie wyrzucaj baterii do śmieci, które są utylizowane na wysypiskach śmieci. Podczas utylizacji 
baterii należy przestrzegać lokalnych praw i przepisów. 
 

10. Zawartość opakowania 
• 70mai Saphir Smart Watch ×1 

• Instrukcja 
 

11. Specyfikacja techniczna: 

Nazwa: 70mai Saphir Smart Watch 
Model: WT1004 
Identyfikator FCC: 2AOK9-WT1004 
Ekran wyświetlacza: 1,78 cala AMOLED 
Rozdzielczość: 368 × 448 
Wbudowane czujniki: czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik ciśnienia 
barometrycznego, czujnik światła otoczenia, czujnik pojemnościowy 
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0 BLE 
Pojemność baterii: 320 mAh 
Pozycjonowanie satelitarne: GPS i GLONASS 
Współpracujące systemy: Androidem 4.4 i iOS 10 lub nowszym 
Znamionowe wejście: 5V / 0,5A. 
Wymiary produktu: 50,1 × 37,3 × 9,8 mm (bez paska i występów) 
Serwis producenta: help@70mai.com 
 

12. Deklaracja zgodności CE 

Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi 
dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest 
dostępny do pobrania z tej strony internetowej: http://help.70mai.asia/1193.html 

13. Utylizacja sprzętu 

mailto:help@70mai.com
http://help.70mai.asia/1193.html
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Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany zostały sklasyfikowane 
jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą 
być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie 
powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. 


